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Poprawka 1
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Punkt A preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że zgodnie z danymi 
zebranymi przez Światową Organizację 
Zdrowia, od 100 do 140 milionów kobiet i 
dziewczynek poddanych zostało 
okaleczeniom narządów płciowych, a
każdego roku około 4 miliony kobiet są 
potencjalnie narażone na ryzyko tych 
poważnie szkodliwych praktyk,

A. mając na uwadze, że zgodnie z danymi 
zebranymi przez Światową Organizację 
Zdrowia, od 100 do 140 milionów kobiet i 
dziewczynek poddanych zostało 
okaleczeniom narządów płciowych i że 
według danych WHO i Funduszu 
Ludnościowego Narodów Zjednoczonych 
(UNFPA) każdego roku około 2-3 miliony 
kobiet są potencjalnie narażone na ryzyko 
tych poważnie szkodliwych praktyk,

Or. nl

Poprawka 2
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Punkt C preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że zgodnie z danymi 
Światowej Organizacji Zdrowia te praktyki 
stosuje się prawie w 28 krajach 
afrykańskich i niektórych azjatyckich 
(Indonezja, Malezja) oraz na Bliskim 
Wschodzie (Iran, Irak, Jemen, Oman, 
Arabia Saudyjska, Izrael),

C. mając na uwadze, że zgodnie z danymi 
Światowej Organizacji Zdrowia te praktyki 
stosuje się prawie w 28 krajach 
afrykańskich i niektórych azjatyckich oraz 
na Bliskim Wschodzie,

Or. nl
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Poprawka 3
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt C a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że przemoc wobec 
kobiet, a tym okaleczanie narządów 
płciowych, wynika ze struktur 
społecznych, opartych na nierówności 
między płciami i na zaburzonych 
stosunkach władzy, panowania i kontroli, 
w których przypadku presja społeczna i 
rodzinna jest przyczyną łamania 
podstawowego prawa, jakim jest 
poszanowanie integralności osoby 
ludzkiej,

Or. es

Poprawka 4
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt C b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że należy z całą 
surowością potępić przymusowe 
poddawanie dziewczynek okaleczeniom 
narządów płciowych i uznać je za jawne 
naruszenie międzynarodowych i 
krajowych przepisów chroniących dzieci i 
ich prawa,

Or. es
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Poprawka 5
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że każde 
okaleczenie żeńskich narządów płciowych 
jest, niezależnie od jego rozległości, aktem 
przemocy wobec kobiety, stanowiącym 
naruszenie jej podstawowych praw, a 
dokładniej prawa do osobistej i fizycznej 
integralności oraz zdrowia psychicznego, 
a także praw dotyczących seksualności i 
rozmnażania, i że takiego naruszenia nie 
można usprawiedliwiać powołując się na 
poszanowanie różnego rodzaju tradycji 
kulturowych lub ceremonie inicjacyjne,

Or. es

Poprawka 6
Christa Prets

Projekt rezolucji
Punkt D a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że w Europie ok. 
500 tys. kobiet zostało poddanych 
okaleczeniu narządów płciowych i że 
obrzezywanie jest rozpowszechnione 
przede wszystkim w rodzinach imigrantów 
i uchodźców i dziewczynki wysyła się 
nawet w tym celu do kraju ojczystego,

Or. de
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Poprawka 7
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt E preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że okaleczenia 
żeńskich narządów płciowych powodują 
poważne bezpośrednie i długoterminowe 
szkody dla zdrowia psychofizycznego 
poddawanych im kobiet i dziewcząt, a w 
niektórych przypadkach prowadzą do 
śmierci,

E. mając na uwadze, że okaleczenia 
żeńskich narządów płciowych powodują 
poważne, nieodwracalne bezpośrednie i 
długoterminowe szkody dla zdrowia 
psychofizycznego poddawanych im kobiet 
i dziewcząt, a w niektórych przypadkach 
prowadzą do śmierci, ponieważ 
wykorzystanie prymitywnych narzędzi i 
brak antyseptycznych środków 
zabezpieczających pociąga za sobą 
szkodliwe skutki uboczne, co może 
powodować bolesne stosunki płciowe i 
porody, nieodwracalne uszkodzenia 
narządów i komplikacje (na przykład 
krwawienia, stan szoku, infekcje, 
zakażenia wirusem HIV, tężcem i 
niezłośliwe nowotwory) oraz poważne 
komplikacje podczas ciąży i porodu,

Or. es

Poprawka 8
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Projekt rezolucji
Punkt E a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że uniwersalność i 
niepodzielność praw człowieka, które są 
uwzględnione i uznane we wszystkich 
odnośnych konwencjach 
międzynarodowych, a zwłaszcza prawa 
kobiet, są celem ataków radykalnego 
relatywizmu kulturowego, który w 
najbardziej skrajnej formie uznaje kulturę 
za jedyne źródło moralnej 
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prawomocności; mając na uwadze, że 
powoływanie się na kulturę, tradycyjne 
praktyki lub zwyczaje lub też religijny 
ekstremizm zagraża prawom kobiet, 
młodych kobiet i dziewcząt i przypisuje 
większości kobiet niższą pozycję społeczną 
i status niż mężczyznom,

Or. es

Poprawka 9
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Projekt rezolucji
Punkt E b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że okaleczenia 
kobiecych narządów płciowych, 
stanowiące naruszenie praw kobiet i 
dziewcząt zapisanych w wielu 
międzynarodowych konwencjach, są 
zakazane w prawie karnym państw 
członkowskich i naruszają postanowienia 
Karty praw podstawowych UE,

Or. es

Poprawka 10
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Projekt rezolucji
Punkt F a preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fa. mając na uwadze, że Konwencja w 
sprawie likwidacji wszelkich form 
dyskryminacji kobiet zobowiązuje 
państwa-strony do przyjęcia odpowiednich 
środków mających na celu zmianę i 
uchylenie obowiązujących przepisów, 
rozporządzeń, zwyczajów i praktyk, które 
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przyczyniają się do dyskryminacji kobiet, i 
do przyjęcia wszelkich stosownych 
środków na rzecz zmiany społecznych i 
kulturowych wzorców zachowań mężczyzn 
i kobiet w celu usunięcia przesądów, a 
także zwyczajów lub innych praktyk, 
opierających się na przekonaniu o 
niższości lub wyższości jednej z płci albo 
na stereotypach roli mężczyzny i kobiety,

Or. es

Poprawka 11
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Projekt rezolucji
Punkt F b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Fb. mając na uwadze, że przyjęta w 
1989 r. Konwencja o prawach dziecka 
stanowi, że państwa-strony przestrzegają 
praw ustanowionych w konwencji i 
gwarantują je każdemu dziecku 
podlegającemu ich władzy bez 
jakiejkolwiek dyskryminacji i niezależnie 
od płci, a także przyjmują wszelkie 
skuteczne i stosowne środki w celu 
likwidacji tradycyjnych zwyczajów, które 
są szkodliwe dla zdrowia dzieci;

Or. es

Poprawka 12
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell 

Projekt rezolucji
Punkt L preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że w programie 
działań przyjętym na 4. Konferencji ONZ 

L. mając na uwadze, że w programie 
działania przyjętym na 4. Konferencji 
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w Pekinie, wezwano rządy do wzmocnienia 
praw, zreformowania instytucji oraz 
promowania norm i praktyk mających na 
celu eliminację dyskryminacji kobiet, 
przejawiającej się między innymi w formie 
okaleczeń żeńskich narządów płciowych,

ONZ w Pekinie wezwano rządy do 
zaostrzenia prawa, zreformowania 
instytucji oraz promowania norm i praktyk 
mających na celu eliminację wszelkich 
form dyskryminacji kobiet i przemocy 
wobec kobiet, przejawiającej się między 
innymi w formie okaleczeń żeńskich 
narządów płciowych, do karania 
sprawców tych czynów karalnych i 
energicznego wspierania wysiłków 
organizacji pozarządowych i 
wspólnotowych na rzecz likwidacji tych 
praktyk; mając na uwadze, że państwa 
powinny przyjąć wszelkie stosowne środki, 
w szczególności w dziedzinie edukacji, w 
celu zmiany społecznych i kulturowych 
wzorców zachowań mężczyzn i kobiet oraz 
likwidacji przesądów, a także zwyczajów i 
wszelkich innych praktyk, opierających 
się na przekonaniu o niższości lub 
wyższości jednej z płci albo na 
stereotypach roli mężczyzny i kobiety,

Or. es

Poprawka 13
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Punkt N preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

N. mając na uwadze, że sprawozdanie 
przyjęte w dniu 3 maja 2001 r. przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
wzywa do wprowadzenia zakazu 
stosowania praktyk okaleczania żeńskich 
narządów płciowych oraz uznaje te 
praktyki za nieludzkie i poniżające w 
rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka; mając na uwadze, że 
ochrona kultur i tradycji ograniczona jest 
poszanowaniem praw podstawowych i 
zakazem stosowania praktyk podobnych do 
tortur,

N. mając na uwadze, że sprawozdanie 
przyjęte w dniu 3 maja 2001 r. przez 
Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy 
wzywa do wprowadzenia zakazu 
stosowania praktyk okaleczania żeńskich 
narządów płciowych oraz uznaje te 
praktyki za nieludzkie i poniżające w 
rozumieniu art. 3 Europejskiej Konwencji 
Praw Człowieka; mając na uwadze, że 
ochrona kultur i tradycji ograniczona jest 
poszanowaniem praw człowieka  i zakazem 
stosowania praktyk podobnych do tortur,
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Or. pl

Poprawka 14
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że w ramach 
wspólnej europejskiej polityki 
imigracyjnej i azylowej, Komisja i Rada 
uznały, że okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych stanowi pogwałcenie praw 
człowieka i może gwarantować prawo do 
azylu,

skreślony

Or. fr

Poprawka 15
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Punkt O preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że w ramach 
wspólnej europejskiej polityki 
imigracyjnej i azylowej, Komisja i Rada 
uznały, że okaleczanie żeńskich narządów 
płciowych stanowi pogwałcenie praw 
człowieka i może gwarantować prawo do 
azylu,

skreślony

Or. nl

Poprawka 16
Claire Gibault

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły
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Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że dyrektywa Rady 
nr 2004/83/WE w sprawie minimalnych 
norm uznawania obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców za 
uchodźców, wymaga od państw 
członkowskich uznania przemocy w 
oparciu o płeć, a więc okaleczania 
żeńskich narządów płciowych, za jeden z 
uzasadnionych warunków przyznania tego 
statutu,

skreślony

Or. fr

Poprawka 17
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Punkt P preambuły

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że dyrektywa Rady nr 
2004/83/WE w sprawie minimalnych norm 
uznawania obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców za uchodźców, wymaga 
od państw członkowskich uznania 
przemocy w oparciu o płeć, a więc 
okaleczania żeńskich narządów 
płciowych, za jeden z uzasadnionych 
warunków przyznania tego statutu,

P. mając na uwadze, że w art. 9 ust. 2 lit. 
a) i f) dyrektywy Rady nr 2004/83/WE w 
sprawie minimalnych norm dla 
kwalifikacji i statusu obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców jako
uchodźców uznaje się „akty przemocy 
fizycznej i psychicznej, w tym akty 
przemocy seksualnej” i „czyny związane z 
płcią lub traktowaniem dzieci” za akty 
prześladowania,

Or. nl

Poprawka 18
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Punkt Q a preambuły (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Qa. mając na uwadze decydującą 
odstraszającą rolę edukacji i akcji 
informacyjnych, a przede wszystkim w 
uznaniu faktu, że szczególnie ważne jest 
przekonanie ludzi, iż mogą zaniechać 
określonych praktyk nie rezygnując przy 
tym z istotnych aspektów własnej kultury,

Or. es

Poprawka 19
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Punkt Q b preambuły (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Qb. mając na uwadze, że krajowe centra i 
ośrodki dla młodzieży i rodzin mogą 
oferować im doraźną pomoc, podejmując 
działania prewencyjne przeciwko 
przeprowadzaniu okaleczania żeńskich 
narządów płciowych,

Or. nl

Poprawka 20
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zdecydowanie potępia praktyki 
okaleczeń żeńskich narządów płciowych 
jako formę łamania podstawowych praw 
człowieka i uważa je za poważny problem
społeczny;

1. zdecydowanie potępia praktyki 
okaleczeń żeńskich narządów płciowych 
jako formę łamania podstawowych praw 
człowieka i uważa je za poważne 
wykroczenie społeczne;
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Or. de

Poprawka 21
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wzywa Komisję do opracowania 
zdecydowanej całościowej strategii 
mającej na celu całkowitą eliminację 
praktyk okaleczania żeńskich narządów 
płciowych w Unii Europejskiej poprzez 
środki prawne, administracyjne, 
prewencyjne, edukacyjne i społeczne 
umożliwiające realnym i potencjalnym 
ofiarom otrzymanie skutecznej ochrony;

2. wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do opracowania zdecydowanej całościowej 
strategii oraz planów działania mających
na celu eliminację okaleczania żeńskich 
narządów płciowych w Unii Europejskiej i 
umożliwienie poprzez środki prawne, 
administracyjne, prewencyjne, edukacyjne 
i społeczne realnym i potencjalnym 
ofiarom otrzymanie skutecznej ochrony;

Or. de

Poprawka 22
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. domaga się, by tej szeroko zakrojonej 
strategii towarzyszyły programy 
edukacyjne oraz organizacja krajowych i 
międzynarodowych kampanii 
reklamowych; 

Or. es

Poprawka 23
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

3a. wskazuje na fakt, że wspomniane w 
wyżej wymienionym Protokole z Maputo 
środki na rzecz zniesienia szkodliwych 
praktyk, takich jak okaleczanie narządów 
płciowych, obejmują co następuje: 
pobudzanie świadomości publicznej za 
pośrednictwem akcji informacyjnych, 
formalnej i nieformalnej edukacji oraz 
kampanii, zakaz wszelkich form 
okaleczania kobiecych narządów 
płciowych, w tym zabiegów 
przeprowadzanych przez personel 
medyczny, poprzez przepisy i sankcje, 
wsparcie poszkodowanych za 
pośrednictwem usług ochrony zdrowia, 
pomocy prawnej, opieki psychologicznej 
oraz edukacji i ochrony kobiet, które są
potencjalnymi ofiarami szkodliwych 
praktyk lub innych form przemocy, 
wykorzystywania lub nietolerancji;

Or. de

Poprawka 24
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania danych naukowych, które 
mogłyby być wykorzystywane przez 
Światową Organizację Zdrowia do 
prowadzonych przez nią działań na rzecz 
wykorzenienia praktyki okaleczania
żeńskich narządów płciowych w Afryce 
i w Europie;

6. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania danych naukowych, które 
mogłyby być wykorzystywane przez 
Światową Organizację Zdrowia do 
prowadzonych przez nią działań na rzecz 
wykorzenienia praktyki okaleczania 
żeńskich narządów płciowych w Europie i 
na pozostałych kontynentach;

Or. nl
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Poprawka 25
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. wzywa do zbierania informacji o 
najlepszych praktykach na różnych 
szczeblach oraz na analizowaniu ich 
wpływu (w miarę możliwości na podstawie 
finansowanych projektów i otrzymanych 
wyników w ramach DAPHNE III) oraz na 
zapewnianiu ich szerokiego 
rozpowszechniania;

7. wzywa do zbierania informacji o 
najlepszych praktykach na różnych 
szczeblach oraz do analizy ich wpływu 
(w miarę możliwości na podstawie 
finansowanych projektów i otrzymanych 
wyników w ramach DAPHNE III) oraz do 
zapewnienia ich szerokiego 
rozpowszechniania, a także do 
wykorzystania przy tym praktycznych i 
teoretycznych doświadczeń ekspertów;

Or. de

Poprawka 26
Karin Resetarits; Alexander Alvaro

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. wzywa do wzmocnienia istniejących 
europejskich sieci zapobiegania 
szkodliwym praktykom tradycyjnym, na 
przykład poprzez szkolenia adresowanie
do organizacji pozarządowych, lokalnych 
stowarzyszeń typu non-profit i podmiotów 
działających w tym sektorze;

8. wzywa do wzmocnienia istniejących 
europejskich sieci zapobiegania 
szkodliwym praktykom tradycyjnym, na 
przykład poprzez szkolenia adresowane do 
organizacji pozarządowych, lokalnych 
stowarzyszeń typu non-profit i podmiotów 
działających w tym sektorze, a także do 
wspierania tworzenia takich sieci;

Or. de
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Poprawka 27
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. z zadowoleniem przyjmuje istotny 
wkład wielu międzynarodowych i 
krajowych organizacji pozarządowych, 
ośrodków badawczych, europejskiej sieci 
na rzecz zapobiegania okaleczeniom 
żeńskich narządów płciowych w Europie 
oraz zaangażowanych osób, które dzięki
finansowaniu, m. in. ze strony organów 
ONZ i w ramach programu DAPHNE, 
przygotowują różne projekty służące 
pogłębianiu wiedzy, zapobieganiu i 
eliminacji okaleczeń narządów płciowych 
kobiet; uważa, że tworzenie sieci 
złożonych z organizacji pozarządowych i
organizacji, których podstawą jest 
działalność w poszczególnych 
społecznościach, na szczeblu krajowym, 
regionalnym i międzynarodowym ma 
niewątpliwie zasadnicze znaczenie dla 
skutecznego powstrzymania okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych oraz dla 
wymiany informacji i doświadczeń;

Or. es

Poprawka 28
Urszula Krupa

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa do włączenia do walki z 
okaleczaniem Europejskiej Agencji Praw 
Podstawowych czy Europejskiego 
Instytutu ds. Równouprawnienia w 
ramach odpowiednich wieloletnich lub 

9. wzywa do włączenia do walki z 
okaleczaniem Europejskiej Agencji Praw 
Podstawowych  w ramach odpowiednich 
wieloletnich lub rocznych programów 
pracy; Agencja ta może prowadzić
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rocznych programów pracy; Agencje te 
mogą prowadzić działania priorytetowe w 
zakresie badań naukowych i/lub
uświadamiania, które mogłyby umożliwić 
lepsze poznanie omawianego zjawiska na 
poziomie europejskim;

działania priorytetowe w zakresie badań
naukowych i/lub uświadamiania, które 
mogłyby umożliwić lepsze poznanie 
omawianego zjawiska na poziomie 
europejskim;

Or. pl

Poprawka 29
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że w krajach dotkniętych 
problemem okaleczeń należy organizować 
fora dialogu, reformować tradycyjne 
normy prawne, podejmować temat 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
w szkołach i wspierać współpracę z 
nieobrzezanymi kobietami; 

Or. de

Poprawka 30
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. powołując się na prawa człowieka, 
integralność osoby ludzkiej, swobodę 
przekonań i prawo do ochrony zdrowia, 
wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do współpracy przy 
porównywaniu obowiązujących przepisów 
i jeżeli okażą się one nieodpowiednie, do 
wspólnego opracowania stosownych 
nowych przepisów;
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Or. es

Poprawka 31
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Radę i Komisję do wezwania
państw członkowskich do stosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
lub do włączenia ich do przepisów 
dotyczących karania poważnych okaleczeń 
ciała, celem zapobiegania temu zjawisku i 
walki z nim, umożliwiając 
zainteresowanym stronom (pracownicy 
socjalni, nauczyciele, policja, personel 
służby zdrowia) dobre poznanie zjawiska, 
aby mogli rozpoznawać je i zareagować w 
celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia 
harmonizacji przepisów obowiązujących w 
27 państwach członkowskich Unii;

10. wzywa państwa członkowskie do 
stosowania obowiązujących przepisów w 
zakresie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych lub do włączenia ich do 
przepisów dotyczących karania poważnych 
okaleczeń ciała celem zapobiegania temu 
zjawisku i walki z nim, umożliwiając 
zainteresowanym stronom (pracownicy 
socjalni, nauczyciele, policja, personel 
służby zdrowia) dobre poznanie zjawiska, 
aby mogli rozpoznawać je i zareagować w 
celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia 
harmonizacji przepisów obowiązujących w 
27 państwach członkowskich Unii;

Or. es

Poprawka 32
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Radę i Komisję do wezwania 
państw członkowskich do stosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
lub do włączenia ich do przepisów 
dotyczących karania poważnych okaleczeń 
ciała, celem zapobiegania temu zjawisku i 
walki z nim, umożliwiając 
zainteresowanym stronom (pracownicy 

10. wzywa państwa członkowskie do 
stosowania obowiązujących przepisów w 
zakresie okaleczania żeńskich narządów 
płciowych lub do włączenia ich do 
przepisów dotyczących karania poważnych 
okaleczeń ciała celem zapobiegania temu 
zjawisku i walki z nim, umożliwiając 
zainteresowanym stronom (pracownicy 
socjalni, nauczyciele, policja, personel 
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socjalni, nauczyciele, policja, personel 
służby zdrowia) dobre poznanie zjawiska, 
aby mogli rozpoznawać je i zareagować w 
celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia 
harmonizacji przepisów obowiązujących w 
27 państwach członkowskich Unii;

służby zdrowia) dobre poznanie zjawiska, 
aby mogli rozpoznawać je i zareagować w 
celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia 
harmonizacji przepisów obowiązujących w 
27 państwach członkowskich Unii;

Or. nl

Poprawka 33
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. wzywa Radę i Komisję do wezwania 
państw członkowskich do stosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
lub do włączenia ich do przepisów 
dotyczących karania poważnych okaleczeń 
ciała, celem zapobiegania temu zjawisku i 
walki z nim, umożliwiając 
zainteresowanym stronom (pracownicy 
socjalni, nauczyciele, policja, personel 
służby zdrowia) dobre poznanie zjawiska, 
aby mogli rozpoznawać je i zareagować w 
celu osiągnięcia jak najlepszego stopnia 
harmonizacji przepisów obowiązujących w 
27 państwach członkowskich Unii;

10. wzywa Radę i Komisję do wezwania 
państw członkowskich do stosowania 
obowiązujących przepisów w zakresie 
okaleczania żeńskich narządów płciowych 
lub do włączenia ich do przepisów 
dotyczących karania poważnych okaleczeń 
ciała, jeżeli praktyki te miały miejsce w 
obrębie Unii Europejskiej, celem 
zapobiegania temu zjawisku i walki z nim, 
umożliwiając zainteresowanym stronom 
(pracownicy socjalni, nauczyciele, policja, 
personel służby zdrowia) dobre poznanie 
zjawiska, aby mogli rozpoznawać je i 
zareagować w celu osiągnięcia jak 
najlepszego stopnia harmonizacji 
przepisów obowiązujących w 27 
państwach członkowskich Unii;

Or. de

Poprawka 34
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

10a. wzywa państwa członkowskie do 
zobowiązania internistów, lekarzy i 
personelu medycznego w szpitalach do 
powiadamiania organów służby zdrowia 
i/lub policji o przypadkach okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych;

Or. en

Poprawka 35
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia szczegółowych przepisów 
prawnych dotyczących okaleczeń żeńskich 
narządów płciowych lub ustanowienia 
takich przepisów i ścigania wszystkich 
osób dokonujących takich okaleczeń; 

Or. en

Poprawka 36
Hiltrud Breyer, Raül Romeva i Rueda

Projekt rezolucji
Ustęp 10 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10c. wzywa nie tylko do ścigania lekarzy 
dokonujących okaleczeń narządów 
płciowych kobiet i dziewcząt, ale też do 
odbierania im prawa do wykonywania 
zawodu;

Or. en
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Poprawka 37
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do wprowadzenia do 
europejskich dyrektyw w sprawie imigracji 
klauzuli mówiącej, iż praktykowanie 
okaleczeń stanowi przestępstwo oraz na 
przewidzeniu kar dla osób, które okazałyby 
się winne popełnienia tego przestępstwa;

11. wzywa Unię Europejską i państwa 
członkowskie do ścigania, potępiania i 
karania tych praktyk poprzez wdrożenie 
szczegółowej strategii, uwzględniającej 
wymiar prawny, zdrowotny i społeczny 
oraz integrację ludności napływowej; 
wzywa w szczególności do wprowadzenia 
do europejskich dyrektyw w sprawie 
imigracji klauzuli mówiącej, iż 
praktykowanie okaleczeń stanowi 
przestępstwo, oraz do przewidzenia kar dla 
osób, które okazałyby się winne 
popełnienia tego przestępstwa;

Or. es

Poprawka 38
Esther De Lange

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do wprowadzenia do 
europejskich dyrektyw w sprawie 
imigracji klauzuli mówiącej, iż 
praktykowanie okaleczeń stanowi 
przestępstwo oraz na przewidzeniu kar dla 
osób, które okazałyby się winne 
popełnienia tego przestępstwa;

11. wzywa państwa członkowskie do 
wprowadzenia klauzuli mówiącej, iż 
praktykowanie okaleczeń stanowi 
przestępstwo, oraz do przewidzenia kar dla 
osób, które okazałyby się winne 
popełnienia tego przestępstwa; 

Or. nl
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Poprawka 39
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. wzywa do wprowadzenia do 
europejskich dyrektyw w sprawie imigracji 
klauzuli mówiącej, iż praktykowanie 
okaleczeń stanowi przestępstwo oraz na 
przewidzeniu kar dla osób, które okazałyby 
się winne popełnienia tego przestępstwa;

11. wzywa do wprowadzenia do 
europejskich dyrektyw w sprawie imigracji 
klauzuli mówiącej, iż praktykowanie 
okaleczeń stanowi przestępstwo, oraz do 
przewidzenia kar dla osób, które okazałyby 
się winne popełnienia tego przestępstwa, 
jeżeli praktyki te miały miejsce w obrębie 
Unii Europejskiej;

Or. de

Poprawka 40
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa do ustanowienia stałych komisji 
technicznych mających na celu 
harmonizację i koordynację pomiędzy 
państwami członkowskimi i instytucjami 
afrykańskimi. W skład tego rodzaju komisji 
powinni wchodzić specjaliści znający się 
na praktyce okaleczeń oraz przedstawiciele 
największych europejskich i afrykańskich 
organizacji kobiecych;

12. wzywa do ustanowienia stałych komisji 
technicznych, których zadaniem będzie 
harmonizacja i koordynacja pomiędzy 
państwami członkowskimi oraz między 
państwami członkowskimi a instytucjami 
afrykańskimi; w skład tego rodzaju komisji 
powinni wchodzić specjaliści znający się 
na praktyce okaleczeń oraz przedstawiciele 
największych europejskich i afrykańskich 
organizacji kobiecych, powinny 
uczestniczyć w nich i współpracować z 
nimi lokalne społeczności, przy czym 
należy uwzględnić ich specyficzną 
sytuację;

Or. es
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Poprawka 41
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do zdecydowanego 
sprzeciwienia się praktyce nakłuwania 
łechtaczki i innym metodom, 
proponowanym jako rozwiązania pośrednie 
między obrzezaniem łechtaczki 
i poszanowaniem tradycji etnicznych;

13. wzywa do zdecydowanego 
sprzeciwienia się praktyce nakłuwania 
łechtaczki i innym alternatywnym
metodom oraz wszelkim formom 
medykalizacji, proponowanym jako 
rozwiązania pośrednie między 
obrzezaniem łechtaczki i poszanowaniem 
tradycji etnicznych, ponieważ oznaczałoby 
to usankcjonowanie i akceptację praktyki 
okaleczania narządów płciowych na 
obszarze Unii Europejskiej;

Or. es

Poprawka 42
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa do wyeliminowania okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych poprzez 
prowadzenie polityki wsparcia i integracji 
na rzecz kobiet i rodzin hołdujących 
tradycji, w tym okaleczeniom, aby poprzez 
ścisłe stosowanie prawa przy 
poszanowaniu podstawowych praw 
człowieka umożliwić wyeliminowanie tak 
szkodliwej praktyki;

14. wzywa do wyeliminowania okaleczeń 
żeńskich narządów płciowych poprzez 
prowadzenie polityki wsparcia i integracji 
kobiet i rodzin hołdujących tradycji, w tym 
okaleczeniom, aby poprzez ścisłe 
stosowanie prawa, przy poszanowaniu 
podstawowych praw człowieka i prawa do 
samostanowienia w kwestiach 
dotyczących płci, chronić kobiety przed 
wszelkimi formami wykorzystywania i 
przemocy;

Or. de
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Poprawka 43
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. uznaje, że argumenty przytaczane 
przez liczne społeczności na rzecz 
utrzymania tradycyjnych praktyk, które są 
szkodliwe dla zdrowia kobiet i dziewcząt, 
są pozbawione jakiejkolwiek podstawy 
naukowej i że nie można ich uzasadniać 
źródłami religijnymi;

Or. es

Poprawka 44
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14b. wzywa państwa członkowskie do:
– traktowania każdego przypadku 
okaleczenia żeńskich narządów płciowych 
jako czynu karalnego bez względu na 
istnienie lub brak przyzwolenia ze strony 
poszkodowanej kobiety oraz karania osób, 
które pomagają, zachęcają, doradzają lub 
udzielają wsparcia przy dokonaniu 
takiego zabiegu na ciele kobiety, młodej 
kobiety lub dziewczynki;
– ścigania, postawienia przed sądem i 
ukarania każdego obywatela, który 
dopuścił się karalnego czynu okaleczenia 
narządów płciowych kobiety, nawet jeżeli 
czyn ten miał miejsce poza granicami 
państw członkowskich (eksterytorialność 
czynu karalnego);
– przyjęcia środków legislacyjnych, 
gwarantujących sędziom i prokuratorom 
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możliwość podejmowania działań 
ochronnych i prewencyjnych w 
odniesieniu do znanych im przypadków 
kobiet lub dziewcząt zagrożonych 
okaleczeniami;

Or. es

Poprawka 45
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14c. wzywa państwa członkowskie do 
przyjęcia przepisów administracyjnych 
dotyczących ośrodków ochrony zdrowia i 
zawodów medycznych, placówek 
edukacyjnych oraz pracowników 
socjalnych, a także do przyjęcia kodeksów 
etycznych i kodeksów zawodowych, aby 
umożliwić przedstawicielom zawodów 
związanych ze służbą zdrowia, 
pracownikom socjalnym, nauczycielom ze 
szkół podstawowych i średnich oraz 
wychowawcom informowanie o znanych 
im przypadkach lub wymagających 
ochrony osobach, a jednocześnie 
prowadzenie działalności edukacyjnej i na 
rzecz poszerzania wiedzy wśród rodzin, 
przy czym nie powinno to prowadzić do 
naruszenia tajemnicy zawodowej; 

Or. es

Poprawka 46
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 d (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

14d. wzywa państwa członkowskie do 
wdrożenia strategii prewencyjnej w 
zakresie środków społecznych służących 
ochronie nieletnich kobiet za pomocą 
programów rządowych i usług socjalnych, 
która to strategia nie będzie 
stygmatyzowała społeczności imigrantów, 
zapobiegnie tym praktykom poprzez 
edukację, szkolenia i kampanie 
uświadamiające zagrożonych grup 
ludności, a także zagwarantuje ofiarom, 
które zostały poddane tego typu 
okaleczeniom, pomoc psychologiczną i 
medyczną oraz w miarę możliwości 
bezpłatne leczenie; ponadto zwraca się do 
państw członkowskich o zwrócenie uwagi 
na fakt, że groźba lub niebezpieczeństwo, 
iż nieletnia zostanie poddana okaleczeniu 
narządów płciowych, może stanowić 
powód uzasadniający ingerencję ze strony 
organów rządowych, zgodnie z przepisami 
dotyczącymi ochrony praw dziecka; 

Or. es

Poprawka 47
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14e. wzywa państwa członkowskie do 
opracowania wytycznych i dyrektyw 
skierowanych do przedstawicieli zawodów 
związanych ze służbą zdrowia, 
wychowawców i pracowników 
społecznych w celu poinformowania 
rodziców w odpowiedni sposób i w razie 
potrzeby za pośrednictwem tłumaczy 
ustnych o ogromnym ryzyku związanym z 
okaleczeniami kobiecych narządów 
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płciowych oraz o tym, że w krajach Unii 
Europejskiej takie praktyki noszą 
znamiona przestępstwa; domaga się 
ponadto, by państwa członkowskie 
współpracowały ze sobą i finansowały 
pracę sieci i organizacji pozarządowych, 
które prowadzą działalność edukacyjną, 
uświadamiającą i informacyjną na temat 
okaleczeń narządów płciowych kobiet w 
ścisłym kontakcie z rodzinami i 
społecznościami;

Or. es

Poprawka 48
Iratxe García Pérez, Teresa Riera Madurell

Projekt rezolucji
Ustęp 14 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14f. wzywa państwa członkowskie do 
przekazywania niepiśmiennej ludności 
dokładnych i zrozumiałych informacji, 
szczególnie za pośrednictwem konsulatów 
państw członkowskich przy wydawaniu 
wiz; jest zdania, że również w momencie 
przybycia do kraju przyjmującego organy 
imigracyjne muszą informować o 
przyczynach prawnego zakazu, by rodziny 
rozumiały, że zakaz tradycyjnych praktyk 
nie jest atakiem na kulturę, lecz stanowi 
prawną ochronę kobiet i dziewcząt; 
uważa, że należy informować rodziny o 
skutkach prawno-karnych, obejmujących 
również karę więzienia, w przypadku 
dowiedzenia dokonania okaleczenia 
narządów płciowych; 

Or. es
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Poprawka 49
Christa Prets

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. domaga się poprawy sytuacji prawnej 
kobiet i dziewcząt w krajach, w których 
stosuje się okaleczanie narządów 
płciowych, aby wzmocnić ich pewność 
siebie, inicjatywność i poczucie 
odpowiedzialności;

Or. de
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